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पालकांसाठी पु काचा थोड ात प रचय

हे पु क सवात मह ा ा ीसंाठी णजे लहान मुलांसाठी, ांना
आॉिटझमची मािहती ावी यासाठी िलिहलंआहे. एकाआॉिट क मुलाचा
बापआिण डॉ र अस ामुळेआॉिटझम णजे न ी काय याचं यथाथ
िच मला या पु कात रंगवताआलं असं मला वाटतं. पालक, िश कआिण
इतर जणांना हे िवषय उपयु ठरेलअशी मलाआशाआहे.

केवळ वतमानप ं आिण मािसकंच न े, तर टेिल जनआिण
िच पटांम ेहीआॉिटझम सात ानं दाखवला जातो. हे ागताहआहेआिण
दाखवणार् ◌्यांचा हेतूही उिचतआहे. पण या मा मांम े दाखव ा
जाणार् ◌्या दोन गो ी िचंते ा आहेत. ापैकी पिहली गो णजे या
मा मांम े पालक िवकाराचं मूळ कारण न शोधता िकंवा यो ते उपचार न

आॉिटझम हा एक गंभीर मनोिवकारआहे. िजथे मुलांची मानिसक वाढ खंुटते. 
आ ा ा िन षानुसार १०००० मुलांपैकी १५ मुलांना आॉिटझमअसतो. लहानपणी
िनदान झालेलाआॉिटझम मुलां ा तीन पैलंूवरआघात करतो – समाजातलं
िमसळणं, भाषेचा िवकारआिण खेळ ाबागड ा ा कृती. आॉिटझमका होतो
याची अनेककारणं अजून अ ातआहेत. अनेकदा गभाव थेतच मुलांना संसग
िकंवा इतर सम ा असतात असं साधारणपणे िदसून येतं. ोमोसोममधली
िवकृतीदेखीलआॉिटझमचं कारण ठ शकते. आॉिटझमची ल णं साधारणपणे
दुसर् ◌्या वष िदसायला लागतात. पण याआधी ा वयातही आॉिट क मुलांम े
काही ल णं िदसतात. उदाहरणाथ, समोर ा ी ा नजरेला नजर न देणं, 
अिजबात न हसणंआिणआईनं जवळ घेतलेलं नआवडणं.

आॉिट क मुलंआपलेआईवडील, भाऊबहीण िकंवा इतर मुलं यां ासोबत
आपले नातेसंबंध जोडू शकत नाहीत. ांना इतर लोकांम ेच रस नसतो. जे ा ते
रडतात, ते ा आईविडल ांचं सां न क न शांत क शकत नाहीत. काहीमा मांम े पालक िवकाराचं मूळ कारण न शोधता िकंवा यो ते उपचार न

करता काहीतरी चम ारानं तो िवकार बरा करतात असं दाखवलं जातं.  

हा िवकार पूणपणे बरे करणारे उपचार उपल नाहीत. इतर कोण ा तरी
िवकाराचंआॉिटझम हे चुकीचं िनदान झालं असेल तर बरे करणारे उपचार
उपयोगी पडू शकतात. ा मुलांना नीट बोलता येत नाही िकंवा ते वेगळं
वागतात ा सवाना आॉिटझम नसतो. दुसरी नेहमी आढळणारी िचंतेची गो
णजे, आॉिट क लोकांकडे काही िविश सृजनशीलता असते. 

उदाहरणाथ, िवल ण रणश ी िकंवा गिणतं सोडव ाची िकंवा
संगीतातली ितभा. अशा कारची सृजनशीलताआॉिट क मुलांम े
अस ाचं माण अ आहे.

रडतात, ते ा आईविडल ांचं सां न क न शांत क शकत नाहीत. काही
आॉिट क मुलांचा
पापा घेतला िकंवा ांना जवळ घेतलं तर िझडका न टाकतात. मा काहीजणांना
ते आवडतंआिण तसं करायला ते ो ाहन देतात. आॉिट क ी ौढ
झा ानंतरही इतर लोकांचे ि कोन समजून घेणं ां ासाठी जवळपासअश
असतं.

ब तेकआॉिट क लोक संवाद साधायला असमथअसतात. आॉिट क मूल
बोलू शकत नसेल तर खुणा िकंवा िच ं ओळख ाची िकंवा वापर ाची ाची
मता खूप कमी असते णजे जवळपास नसतेच. तो दुसर् ◌्यांचं बोलणं समजू
शकत नाही. आॉिट क ी बोलताना सवनाव वापर ात ग त करते. 
इतरांकडून ऐकलेलं वा च ते परत बोलतात. उदाहरणाथ, एकआॉिट क
मुलगा ा कोणाला भेटेल ाला िवचारायचा ‘तु ी ीिटंग काडस बनवणार् ◌्या
पाच कंप ांची नावं सांगू शकाल का?’



आॉिटझमवर ठोस उपाय नसले तरी आॉिट क ीचं आयु

सुधार ासाठी खूप काही करता येतं. आधुिनक उपचारांम े घरआिण

शाळा यां ा सहकायावर जोर िदला जातो. केवळ सं थेनं ा मुलावर

िनयं ण ठेवून उपयोग होत नाही. मुलाला संवाद साधायला िशकवताना

खुणांचा पण वापर केला जातो. ानं यो ती कृती करावी यासाठी ाला

कोण ातरी ब ीसाचं उदाहरणाथ,  खा ाचाआवडता पदाथआिमष

दाखवलं जातं. ाचे दैनंिदन वहार सुकर हो ासाठीआिण ानं ा गो ी

िशका ा यासाठी काटेकोर वेळाप कआिण िनयमब द कृती मह ा ा

ठरतात.

जीआॉिट क मुलं वया ा पाच ा वषापयत बोलू शकत नाहीत ांना

आॉिट क मुलं इतर मुलांबरोबर खेळत नाहीतआिण खेळायचा

अिवभावही आणत नाहीत. खेळातली मोटारगाडी चालव ाऐवजी

ा एकामागून एक लावणं असे कार ते करतात. त:भोवती

िगर ा घेणं, इतर व ू गोल गोल िफरवणं ते नेहमी करतात. ते

एकच का वारंवार करतात, उदाहरणाथ, वहीतून पानं फाडणं.

आॉिट क मुलांना आप ा िदनचयत िकंवा भोवताल ा

प र थतीत झालेला बदल अिजबात खपत नाही. ां ा सग ा

कामात, दैनंिदनीत िनयिमतपणा अ ंत मह ाचा असतो. जीआॉिट क मुलं वया ा पाच ा वषापयत बोलू शकत नाहीत ांना

भिव ात तं पणे जगणं अवघड बनतं. मोठे झा ावरही ते

आईविडलांबरोबर राहतात िकंवा ां ासार ा इतरआॉिट क लोकां ा

सं थेत रा शकतात. जे बोलायला िशकतात, ांचा इंटेिलज कोशंट ७०

पे ा जा असतो ांचं आयु जराआशादायकअसतं. पण दुदव णजे

एकूणआॉिट क मुलांपैकी २० ट े मुलांचाचआय ू इतका असतो. 

यापे ा कमी आय ू असणार् ◌्या मुलांना मितमंद णावं का हे सांगणंही

अवघडआहे. ांना बोलता येत नाही आिण परी ा आवडत नाही या

कारणानं ते उ रं देऊ शकत नसतील अशीही श ताआहे. अथात तरीही

आय ू जा अस ाचा प रणाम णजे भिव ात जरा तरी यश िमळणं

खा ीशीर असतं. 

उदाहरणाथ, आॉिट क मूल जर रे ेचं गेट ॉस क न रोज जात

असेल, तर रोज रे े पहायचीच असा ह ध न तो रे े येईपयत

गाडी फाटकाबाहेर थांबव ाचा आ ह करतो. डाय रनं तसं केलं

नाही तर तो िकंचाळूनआपला राग कटकरतो.

आॉिट क मुलंआवाज, ं, वास या बाबतीत अ ंत संवेदनाशील

असतात. काही मुलं इमारती ा आतूनआवाज येत असेल तर ते

अ थ होतात. याऊलटकाहीजण खूप मोठा आवाज झाला िकंवा

ांना वेदना झा ा तरी काहीच िति या देत नाहीत. काहीजण तर

त:ला भयानक इजाही क न घेतात.



आॉिट क ीचंं वय वाढत गेलं तर ते समाजात िकंिचत िमसळून वागतात. पण

िकशोरवयात मा समाजाशी ांचं जमत नाही. सुमारे २५ ट े आॉिट क ीनंा फेफरं

येतं हेही अजून एक िचंतेचं कारणआहे. अशावेळी फेफरं ये ाचं माण कमी करणारंऔषध

उपयोगी पडू शकतं. आॉिटझम पूणपणे केवळ मनोिवकार नाही. ूरोटा मीटस या मदूतून

वणार् ◌्या रसायनांचं माण िनयंि त करणार् ◌्या औषधांवर सात ानं संशोधन चालू

असतं. याऔषधांचा काही आॉिट क मुलांवर सकारा क प रणाम िदसून आला आहे.

कोण ाही िवकाराला, िवशेषत: आॉिटझम या िवकाराला अनेक कारणं असतात. ा

कारणांबाबत अनेक मतंमतांतरं असू शकतात. पणकोण ाही पालकांना जर काही खास

ांची उ रं हवी असतील तर या पु का ा अखेरीस िदले ा आॉिटझममध ा त ां ा

यादीतून िनवडून पालकांनी ांना संपक करावा. यादीतून िनवडून पालकांनी ांना संपक करावा. 

या पु कांमध ा िच ांब ल बोलायचं झालं तर ही आम ा कुटंुबातली रोज िदसणारी िच ं

आहेत. फ शेवट ा पानावरचा फोटो या पु कासाठी खास काढला होता. आ ी रसेलला

या िच ात तो जसा आहे तसा िदस ासाठी मनवलं, जे करणं ा ासाठी खूप अवघड होतं. 

आ ी ाला ब ीस णून िमठाई िदली (याला लाच णणं जा यो ठरेल) आिण मी

पटकनफोटो काढला.

मुलांना हे पु कआवडेल अशी मला आशा वाटते. जगातले रसेलआप ासारखेच कसे

आहेत िकंवा आप ापे ा कसे वेगळेआहेत अशा िवषयांवर जर हे पु क वाचून चचा झाली

तर फारच छान. पु क वाचणारे नंतरआॉिटझमवर काम करणारे िश क होतील िकंवा

ावर संशोधनही करतील. कोणी सांगावं?

रसेल एक िवशेष मुलगा आहे. तो आॉिट क आहे. याचा अथ तो इतर

मुलांपे ा तीन कारे वेगळा आहे. पिहलं णजे, तो िजतकं जमेल

िततकं एकटं रहाणं पसंत करतो. ाला लोकांम े काही रस नाहीये.

दुसरं णजे तो बोलू शकत नाही आिण इतरजण काय णतायत ते

ाला खूप मु लीनं समजतं. ितसरं णजे, तो इतर मुलांपे ा वेग ा

प दतीनं खेळतो.

।



रसेल ९ वषाचा आहे. ाला दोन छोटे भाऊआहेत – बजािमनआिण ेगोरी. 

ा दोघांचंही आप ा रसेल या भावावर खूप ेमआहे. तो आॉिट क

अस ाचं ांना ठाऊकआहे. यामुळे ाला मदत करायचा ते पुरेपूर य

करतात. ा ाशी मै ी जमव ाचा य रकतात. सग ा भावंडां माणे ते

ितघ खूप म ी करतात. एक आंघोळकरायलाही ांना खूपआवडतं.

ेगरी आिण बजािमन कधी कधी आप ा विडलांना रसेल का बरं आॉिट क

आहे हा िवचारतात. ांचे वडील एक डॉ र आहेत पण ांनाही या

ाचं उ र ठाऊक नाही. काही मुलं आॉिट क हा होतात हे कुणालाच

ठाऊक नाही. अनेकजणांना हा िवकार ज त:च असतो. लहान असताना जर

आई विडलांनी जवळ घेतलं तर काही आॉिट क मुलं काहीच िति या

दाखवत नाहीत. ांचे हात जणू जखडलेले असतात. आिण जर कोणी

ां ाकडे पा न हसलं तर ते परत हसत नाहीत.



ेगरी आिण बजािमन यांना आप ा िम ांबरोबर खेळायलाआवडतं. पण रसेलला

मा आवडत नाही. ाला एकटं रहायला आवडतं. तो कोणी आलं तर खोलीत ा

कोपर् ◌्यात जातोआिण दुसरी मुलं ा ा जवळ गेली तर तो खोली सोडून िनघून

जातो. सग ाआॉिट क मुलांना िम जोडणं अवघड जातं. ते जरा मोठे

झा ानंतर इतर मुलांबरोबर रहाणं ांना तुलनेनं सोपं जातं.

पण रसेल जे ा लहान मुलगा होता ते ा तोही इतर काही आॉिट क

मुलांसारखंआईविडलांकडे पा न हसायचा, ां ा ग ात हात टाकायचा. 

कदािचत ामुळेचआजही ाचं हसू इतकं गोडआहे. ाला गुदगु ा

करायला आवडतातआिणआई ा ग ात पडायला ाला आजही

आवडतं.



आॉिट क मुलांना बोलायला िशक ातही खूप सम ा येतात. रसेल माणेच

ातले ब तांशीजण अिजबात बोलू शकत नाहीत. काही वेळा पूण वा िकंवा

काही वा ांमधले श , ते पोपटासारखं ऐकून बोलतात. ते णतात, तुला

िब ीट हवं? खरं तर ांना णायचं असतं मला िब ीट हवंय. ांचा आवाज

नेहमीच भावनाशू आिण यं ासारखा असतो. जणू क ुटर िकंवा रोबो

बोलतोय असं वाटतं. पण घरात िकंवा शाळेत जरा मदत िमळाली तर ते चांगलं

बोलायला िशकू शकतात.

रसेलला गुणगुणायला, बडबड करायला, हसायला आिण िकंचाळायला

सहज जमतं. जे ा तो नाराज असतो िकंवा जे ा जरा उ ेिजत होतो, या

दो ी अव थांम े तो ओरडायला-िकंचाळायला लागतो. कधी कधी तो

जोरजोरात हसतो आिण नंतर िकंचाळतो. रसेलला ते ा काय वाटत असेल,

ाची मानिसकता इतकी पटापट का बदलत असेल हे कळणं अवघड

आहे.



ेगरी आिण बजािमनला असं खुणांनी बोलणं मजेदार वाटतं. 

ते दोघं िपणं ही खूण रसेलपे ा जा चांग ा प दतीनं

करतात.

रसेल चेआईवडीलआिण ाचे िश क ाला खाणाखुणांची भाषा िशकवायचा

य करतात. तो खुणांनी काही श बोलायला िशकलाआहे. जसं खाणं, िपणं, 

मला अजून हवंय इ. रसेल मला अजून हवंय हे सांगताना ाथनेसाठीआपण हात

जोडतो तसे जोडून िकंवा टाळी वाजवून सांगतो.



रसेलला खायला- ायला खूप आवडतं. पण तो ढंगानं खात नाही. ाला हाता ा बोटांनी

खायला आवडतं. कोणी पहात नसेल ते ा तो िप झावरचं टॉिपंग खातो आिण खालचा

सोडून देतो. संॅडिवचमधलं पीनट बटर हातानं इकडे ितकडे पसरवतो. 

रसेलला मा असं खुणांनी बोलणंआवडत नाही. ाला तहान

लाग ावर तो आपला कपकोणा ा तरी हातात ठेवतो. ाला

जे ा काही पेय ायला हवं असतं ते ा तो आईचा हात पकडून

रेि जरेटर ा दारावर ठेवतो. आॉिट क मुलं नेहमीच अशा

कारे अिभनयक न ांना काय हवं असेल ते सांगतात.

सोडून देतो. संॅडिवचमधलं पीनट बटर हातानं इकडे ितकडे पसरवतो. 

रसेल ाआईविडलांनी

ाला काटाचमचा वाप न

खायला िशकवलंआहे.



रसेललाआॉिटझम खूप ती अस ामुळे ाला कोणतंही काम िशकवणं अवघडआहे. टॉयलेटला

जाणंआिण त: त:चे कपडे घालणं हे िशकायला ाला खूप वेळ लागला. पण सग ाच

आॉिट क मुलांना हे िशकायला इतका वेळलागतोच असं नाही. काहीजण तर खूप पटकन

िशकतात. काहीजण तर अद्भुत वेगानं िशकतात. ते कागदािशवाय िकंवा कॅ ुलेटरिशवाय

गुणाकार करतात. काहीजण िपयानो संुदर वाजवतात. मा अशी खर बु दम ा िकंवा

सृजनशीलता असले ा आॉिट क मुलांनाही मदतीची गरज असते. ांना दो ी करायला िकंवा

रोजगार िमळवायला कोणाचीतरी मदत लागते.

कधी कधी रसेलआप ा डो ांवर हात ठेवतो, पाप ा खेचायला पहातो आिण

अचानक शू ात पहायला लागतो. ा ा डो ांवर खर काश येत असेल असंही असू

शकतं. िकंवा ालाआजूबाजू ा लोकांकडे पहायचं नसेल असंही श आहे. जे ा

रसेल दीड वषाचा होता ते ा आईविडलां ा नजरेला नजर िभडवणं िकंवा ां ाकडे

ल देणं ानं सोडून िदलं. ांनी रसेलला बोलावलं तरी तो जायचा नाही आिण ते बोलत

असताना ां ाकडे पहायचाही नाही. ानंआप ाकडे पहावं यासाठी ो ाहन देताना

ाचे पालक ा ा आवडीचा खा पदाथ ाला ायचे. अशा कारे ब ीस देऊन

आॉिट क मुलांना िशकवता येतं. हे ब ीस णून एखा ा खेळात ांना सहभागी क न

घेतलं गेलं तर जा उपयोग होतो.



ब तेक मुलं दुसर् ◌्यांचं पा न िशकतात. ते खेळातूनही िशकतात. ातून बजािमन रसेलकी फोटो खचने का अिभनयकरता है।
आपली क नाश ी लढवतात. बजािमनआिण ेगरी आप ा आईकडून

संगीत संचलन कसं करावं ते पा न तसा अिभनय करतआहेत.

ेगरी आप ा

बापा माणे डॉ र

अस ाचा अिभनय

करतो आहे.

पण रसेलला तो खेळातला कॅमेरा

आप ा तोडंात घालायला

आवडतो. रसेल इतर

लोकांसारखी न लक शकत

नाही. आॉिट क मुलं न ल

करायचे खेळ खेळू शकत

नाहीत. 



आॉिट क मुलांची खेळ ाची प दत इतर मुलांपे ा खूप वेगळी असते. अनेकदा ते

एकच काम परत-परत, परत-परत करतात. उदाहरणाथ, खेळात ा गा ांची रांग

लावणं. पण ते ा गा ांमधूनआवाज काढत नाहीत. काही आॉिट क मुलं खेळणी

गोल गोल िफरवतात – ते खेळणं खूपआकषकअसतं असंही नाही. अनेकांना

चमकदार गो ीशंी खेळायलाआवडतं, ीलचा चमचा िकंवा दरवाजाचं हंॅडल इ.

रसेल िजथे कुठे जातो ितथे आप ाकडचं एक घ ाळ घेऊन

जातो. ा ाकडे पहायला ालाआवडतं. ात एक िहरवं

व न खाली पडत असतं.



रसेलचे पालक ाला एका शाळेत पाठवतात. तो शाळेत जातो. ाला

बसमधून जायला खूपआवडतं. रसेल ा शाळेत ा ासारखीच मुलं आहेत.

शाळेत तो साधीसुधी कामं आिण खुणांची भाषा िशकतो. िश क ाला चांगलं

वागायलाआिण इतरांशी मै ी करायला िशकवतात.

 

तसंच ाला एक ॅ कचा ॉ सगळीकडे ायलाआवडतो. 

तो ॉ मोडून रसेलआप ा अंग ात दाबून ठेवतो. 

रसेलला खडकी ा बाहेर पहायला आवडतं. कधी कधी तो

एखादं खेळणं घेऊन खडकी ा काचेवर पटापट मारत बसतो. 

जर खेळणं नसेल तर हातांनी तसं करतो.



रसेल खूप शांतपणे चालतो. तो पोहायला िशकतोआहे. ाला

पा ात डंुबायला खूपआवडतं. अनेकआॉिट क मुलं अशा

शांतपणे कामं क शकत नाही. काहीचंी चाल ाची प दत

जरा बेढब असते. 

ा ा शाळेत एक झोपाळाआहे. रसेलला ा ावर झोका ायला

खूपआवडतं. खरं तर संगीत ऐकताना सग ाच मुलांना आपलं शरीर

तालात हलवायलाआवडतं. पणआॉिट क मुलांना हे खासक न

आवडतं. कधी कधी तर तो ांचा सवात लाडका खेळ होऊन जातो.



काही आॉिट क मुलं खूप संवेदनाशील असतात. ां ा दैनंिदन

कामांम े िकंवा आवड ा गो ीमं े बदल झाला तर ते अ थ होतात.

समजा ांची लाडकी खुच हलवली तर लगेच ांचं ल ितकडे जातं, भले

ती खुच िकंिचत का हलवली असेना.

कधी कधी रसेलकाहीतरी ांगडं क न ठेवतो. मलम िभंतीवर चोपडतो. 

टूथपे खायला लागतो. ेगरी आिण बजािमनची खेळणी मोडून टाकतो. 

मग ते दोघं रागावतात. ेगरी मग ाला मार ाचा अिभनयकरतो. मग

रसेल िभंतीवरचा वॉलपेपर फाडायला सु वात करतो.रसेलला ेक गो ठरले ा वेळेला करायलाआवडते. िवशेषत:, रा ीचं
जेवण.



रा ीची वेळ रसेलसाठी अवघड असते. काहीवेळा तो झोपेतून उठून

ओरडायला लागतो. ाला काही वेदना होत असतात असंही नाही. 

कधी कधी तोआधी रडतो, मग एकदम हसायला लागतो. कधी कधी

खूप उ ादात गे ानं िबछा ात शांत बसूच शकत नाही.

बर् ◌्याचआॉिट क मुलांना रा ी ा वेळी असा ास होतो. काहीजण

अशावेळी त:ला मा न घेतात. आप ाला इजा होईल, दुखेल याची

ांना िचंता वाटत नाही. जे ा रसेल अशी िचडिचड करायला लागतो, 

ते ा तो आप ा पाया ा घो ावर मा न घेतो. सुदैवानं आॉिट क

मुलांनी त:ला इजा क न घेऊ नये याचे माग डॉ रआिण

िश कांनी शोधून काढलेआहेत.



आॉिट कअसून रसेल एक हसतमुखआिण स मुलगाआहे. 

आिण तो कधी कधी सम ा उभी करतो पण ा ा घर ा लोकांना

ा ा अ ाब ल कृत ता वाटते. तो एकखास मुलगाआहे असं

ांना वाटतं.

समा  


